
       FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

  Okresní fotbalový svaz, Rychnov nad Kněžnou 

 

  U stadionu 1498, 56101 Rychnov nad Kněžnou 

Email: ofsrk@centrum.cz             www.ofsrk.cz 

 

Předseda: 605 590 251                  Sekretář: 731 960 305 

 

 
 

Zápis ze schůze č.2/2022  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 30.3.2022 

místo konání: Vamberk 

 

Přítomni: Vodák Zdeněk , Bořek Milan, Jedlička Milan, Frejvald Ondřej – online 

Hosté:  

 

UPOZORNĚNÍ PRO ODDÍLY: 

 

V průběhu utkání, každé družstvo: 

- může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků 

- má nejvýše 3 možnosti střídání 

- může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 

Tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé 

družstvo. 

 

 
STK upozorňuje oddíly hrající okresní soutěže mládeže, aby důsledně dodržovali všeobecná 

pravidla a zejména zápis o utkání.   

 

Upozorňujeme rozhodčí a oddíly na dodržování SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FAČR - §30/4  

Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího 

družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník 

družstva přítomen. 

 
 STK upozorňuje oddíly na povinnost vyznačení technické zóny u střídaček !!!! 

 Vyznačovat technickou zónu dle Pravidel fotbalu čl.9 strana 2 

 

 

STK schvaluje zápasy  -  OP II.tř. - A1A 1501-1507 

mailto:ofsrk@centrum.cz
http://www.ofsrk.cz/


                                            

 

Změna dresů: 

SK Petrovice – dres – modrá, trenky – modrá, stulpny – modrá 

FK Deštné v O.h. - dres -tmavě modrá, trenky – žlutá, stulpny - žlutá 

 

Změna hracího dne: 

A1A2604  Albrechtice – Častolovice,,A“ - původní  termín - NE – 12.6.2022 v 17.00 hod. 

nový termín SO – 11.6.2022 v 10.00 hod. 

- poplatek 100,-Kč  - Častolovice – fa IS FAČR 

 

Změna hracího času: 

A3A1504 Kostelecká Lhota,,B“ - Přepychy,,B“ - původní čas-SO- 23.4.2022 v 16.30 hod. 

nový čas – SO – 23.4.2022 v 10.30 hod. 

- poplatek 100,- Kč – Kostelecká Lhota – fa FAČR 

 

STK uděluje pokutu za neúčast na jarnímu aktivu dospělích  dne 11.3.2022 dle RS čl.21- 

sazebník pokut STK – 500,-Kč – fa FAČR 

Dobré, Javornice, Rychnov nad Kněžnou  

 

 

STK bere na vědomí krajské soupisky: 

Rychnova nad Kněžnou, Kostelce nad Orlicí, Dobrušky, Solnice, Týniště nad Orlicí, Českého 

Meziříčí, Vamberk, Javornice 

 

STK schvaluje soupisky družstev hrajících okresní soutěže: 

Přepych, Kostelecké Lhoty,Doudleb 

 

 
  Příští STK dne: dle potřeby ve Vamberku. 

 

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho 

doručení. Za den doručení se považuje den následující po uveřejnění  rozhodnutí na Úřední 

desce OFS. Odvolání se podává u odvolacího orgánu ( VV OFS). Náležitosti odvolání stanovuje 

§ 21 procesního řádu FAČR (a čl. 22/5 RS OFS.") 

 

 

Zapsal: Jedlička Milan 

 

 


